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Tato diplomová práce se zabývá tématem: „Návrh nového využití areálu statku 

v obci Louka“. Cílem diplomové práce je návrh nového funk�ního využití (rekonstrukce) 

souboru objekt� opušt�ného statku v obci Louka.  

Úvod této práce je v�nován základním poznatk�m o obci, �ešenému území a 

teoretickým východisk�m. Další �ást se zabývá popisem dvou variant �ešení, které jsou 

zpracovány ve form� objemové studie. Jedna vybraná varianta je propracována detailn�. 

V jednotlivých variantách jsou zohledn�ny požadavky na památkov� chrán�ný objekt, 

který je sou�ástí �ešeného území. P�i tvo�ení návrh� je kladen d�raz p�edevším na vhodné 

skloubení ú�elnosti, funk�nosti a esteti�nosti tak, aby tato stavba svým rázem zapadla do 

okolního prost�edí. 
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This project deals with the theme: "Proposed new utilization of the farm area in Louka." 

The aim of the thesis is to design new functional recovery (reconstruction) of the complex 

of buildings in an abandoned farm in the village Louka.�

 Introduction in this thesis is devoted to the basic knowledge about the village, 

solved area and theoretical solutions. The next section deals with the description of two 

alternative solutions that are processed in the form of volumetric studies. One of the 

selected variant is elaborated in detail. There are taken into consideration requirements for 

historically protected area which is part of solved object, in each variations. When creating 

the project the focus is laying on appropriate harmonization of efficiency, function and 

aesthetics so this reconstruction perfectly fits into surrounding environment.�
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1. ÚVOD 
 
P�i výb�ru tématu mé diplomové práce jsem se p�edevším zabýval otázkou, jaký p�ínos ta 

práce pro m� bude mít. Na výb�r jsem m�l z n�kolika témat - od územních studií až po 

rekonstrukce objekt� (brownfield�). Nakonec jsem se rozhodl pro téma „Rekonstrukce 

statku v obci Louka“ i na základ� konzultace s panem Ing. Proskem, který sám v minulosti 

podobné téma zpracovával a proto mi jej doporu�il z hlediska zajímavosti �ešené 

problematiky a vhodnosti pro aplikování získaných znalostí b�hem studia.  

P�edm�tem této diplomové práce je vypracování objemové studie na dané téma ve 

dvou variantách s detailním propracováním jedné z nich. 

 Cílem diplomové práce je návrh nového využití (rekonstrukce) souboru objekt� 

opušt�ného statku v obci Louka. Nové funk�ní využití navrhnout s ohledem na historickou 

hodnotu areálu, ale i na sou�asné pot�eby obce. 

 �ešené území se nachází v malé jihomoravské obci Louka. Ta je specifická svou 

tradi�ní zástavbou a také životním stylem. Ten je ovlivn�n tím, že obec je sou�ástí 

mikroregionu Hor�ácko. Jedná se o kraj veselý, s �adou tradic, ale p�edevším velmi 

blízkým vztahem k folkloru. 

 �ešené území je specifické p�edevším svou polohou v obci, ale také svou 

významnou historickou hodnotou. Území je již delší dobu nevyužíváno a chátrá, proto jej 

m�žeme ozna�it jako brownfield. Brownfield je situován v samotném centru obce. Proto 

svým zp�sobem tuto �ást obce hyzdí, ale na druhou stranu skýtá nespo�et možností pro 

návrh nového využití. Území je cenné i z hlediska své historie, která sahá tém�� až 

k po�átk�m založení obce. Sou�ástí areálu je objekt sýpky, který je od roku 1994 prohlášen 

za nemovitou kulturní památku, a z hlediska hodnot je nejcenn�jším v tomto areálu. 

 P�ed zapo�etím vytvá�ení návrh� bylo nejprve nutné shromáždit veškeré dostupné 

informace o �ešeném území a vyjád�ení správc� technické infrastruktury. Nezbytné bylo 

taktéž seznámení se sou�asným stavem v obci, s jejími p�ípadnými pot�ebami �i 

nedostatky. 

Dalším d�ležitým krokem bylo provedení zam��ení stávajícího stavu celého území 

a objekt� nacházejících se na n�m. Tento krok byl z hlediska �asu asi nejnáro�n�jším 

z celé mé diplomové práce. 
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Po zam��ení stávajícího stavu bylo kone�n� možno p�istoupit k vytvá�ení návrh�. 

V nich byly zužitkovány veškeré získané informace a poznatky. Snaha byla p�edevším 

soust�ed�na hlavn� na efektivní využití této lokality, její regeneraci a za�len�ní zp�t do 

obce. Vrátit život do míst, kde v minulosti byl, a zatraktivnit celou obec jak pro samotné 

obyvatele, tak i pro její návšt�vníky. 

Záv�r se zabývá shrnutím této diplomové práce a jejím potenciálním p�ínosem pro 

danou obec. 

 

 

1.1 P	edm�t diplomové práce 
 

P�edm�tem mé diplomové práce je vypracování objemové studie na téma Návrh nového 

využití areálu statku v obci Louka. Práce je �ešena ve dvou variantách s detailním 

propracováním jedné z nich.  

 

 

1.2 Cíl diplomové práce 
 

Cílem diplomové práce je návrh nového využití (rekonstrukce, konverze) souboru objekt� 

opušt�ného statku v obci Louka. Nové funk�ní využití navrhnout s ohledem na památkov� 

chrán�ný objekt sýpky, který je sou�ástí �ešeného území, stejn� tak i na sou�asné pot�eby 

obce.  

Sou�ástí je rovn�ž navržení úprav p�ilehlého okolí, napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, vhodný po�et parkovacích míst, komunikace pro p�ší, rozmíst�ní mobiliá�e 

a úpravy zelen�. Provedení zam��ení a zakreslení stávajícího stavu objektu, vypracování 

propo�t� náklad� navrhovaného �ešení. 
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1.3 Podklady 

 
- Katastrální mapa 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Územní plán obce Louka (výkresová i textová �ást) 

- Stavebn� historický pr�zkum ( zpracovaný 7/2011 ) 

- Podklady ze Státního okresního archivu v Hodonín� 

- Mapové podklady z �ÚZK (výškopis, polohopis, ortofoto, geonames) 

- Mapy ze serveru www.seznam.cz 

- Fotodokumentace stavby 

- Mapové podklady získané z M�Ú Veselí nad Moravou 

- E.ON �eská republika, s.r.o. 

� Vyjád�ení k existenci energetického za�ízení 

� Výkres stávajícího elektrického vedení 

- Jihomoravská plynárenská, a.s. 

� Vyjád�ení k existenci plynárenského za�ízení 

� Výkres stávajícího plynového vedení 

- Obec Louka 

� Vyjád�ení k existenci vodovodního a kanaliza�ního za�ízení 

� Výkres stávajícího vodovodního a kanaliza�ního vedení 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

2.1 Názvosloví 

 
Brownfield 

Zanedbané, nevyužívané nebo nedostate�n� využívané objekty �i areály, poz�statky po 

pr�myslové a nepr�myslové �innosti. Mohou, ale nemusí mít ekologickou zát�ž, objevují 

se jak uprost�ed sídel, tak na jejich okrajích a ve volné krajin� a mohou p�edstavovat jak 

problémy, tak i p�íležitosti [17] 

 

Kulturní památka 

Nemovité a movité v�ci, pop�ípad� jejich soubory, které jsou významnými doklady 

historického vývoje, životního zp�sobu a prost�edí spole�nosti od nejstarších dob do 

sou�asnosti, jako projevy tv�r�ích schopností a práce �lov�ka z nejr�zn�jších obor� lidské 

�innosti, pro jejich hodnoty revolu�ní, historické, um�lecké, v�decké a technické. [6] 

 

Rekonstrukce 

Široce využívaný pojem znamenající znovuvybudování, které ovšem nemusí znamenat 

návrat k p�vodnímu stavu. [4] 

 

Sanace 

Náprava nep�íznivého stavu, odstran�ní škod. [4] 

 

Budova 

Nadzemní stavba v�etn� její podzemní �ásti prostorov� soust�ed�ná a navenek p�evážn� 

uzav�ená obvodovými st�nami a st�ešní konstrukcí. [15] 

 

Stavba se shromaž�ovacím prostorem 

Stavba, ve které se nachází prostor ur�ený pro shromaž	ování osob, v n�mž po�et a 

hustota osob p�evyšují mezní normové hodnoty a je ur�ena ke kulturním, sportovním a 

obdobným ú�el�m. [15] 
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Kulturní d�m 

Kulturní objekt ur�ený k uspokojování kulturních pot�eb a zájm� ob�an�. [13] 

 

Místnost 

Prostorov� uzav�ená �ást stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí 

krovu a pevnými st�nami [15] 

 

Podlaží 

�ást stavby vymezená dv�ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu. Rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní. [11] 

 

Nám�stí 

Ve�ejné prostranství p�ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 

bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. [7] 

 

Restaurace 

Je hostinské za�ízení zajiš
ující obslužným zp�sobem stravovací služby se širokým 

sortimentem pokrm� základního stravování. [16] 

 

Vinárna 

je obslužné hostinské za�ízení specializované p�edevším na podávání vína. Dále podává 

studené, p�ípadn� i teplé pokrmy. [16] 

 

Parkovací plochy 

Plochy, které slouží k parkování vozidel. [12] 

 

 

2.2 Typologické zásady 

 
K tomu abych mohl správn� navrhnout dob�e fungující objekt, je nutné znát 

typologické zásady. Zde jsem �erpal ze svých znalostí získaných b�hem studia. Jako 

podklad mi sloužily p�ednášky z p�edm�tu Typologie staveb. 
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Hygienická za�ízení pro stavby se shromaž�ovacím prostorem: 

Vždy pro 50 žen nebo 100 muž� musí být k dispozici alespo� jedna samostatná 

místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 muž� jedno pisoárové stání nebo 

mušle a alespo� jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby 

používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické za�ízení odd�lené od 

za�ízení pro ve�ejnost. Hygienické za�ízení musí být vždy uspo�ádáno podle pohlaví 

odd�len�. Stavebn� technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám. [15] 

 

 
Obr. 1  P�dorysné rozm�ry záchodových kabin [16] 

 

 
Obr. 2  Vzdálenosti mezi pisoáry, pisoáry a zách. kabinami a mezi pisoárem a st�nou [16] 
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Obr. 3  Vzdálenosti mezi záchodovými kabinami, st�nou a záchodovými kabinami [16] 

 

                      
Obr. 4  Odstup záchodové kabiny ode dve�í  [16] 

 

Stavby ubytovacích za�ízení: 

Sv�tlá výška pokoje hosta musí být minimáln� 2600 mm. P�edsí� pokoje hosta musí 

mít minimální pr�chozí ší�ku 900 mm, u pokoj� ur�ených k ubytování osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace musí být pr�chozí ší�ka p�edsín� 1500 mm 

a délka 2200 mm, nemusí být od pokoje hosta odd�lena dve�mi. Vstup do 

hygienického za�ízení se �eší z této p�edsín�. [15] 

 

Nejmenší plocha pokoje v ubytovací jednotce v �len�ní do t�íd �iní: 

   a) 8 m2 u jednol�žkového pokoje, 12,6 m2 u dvoul�žkového pokoje pro t�ídu jedna a 

dv� hv�zdi�ky. 

   b) 9,5 m2 u jednol�žkového pokoje, 13,3 m2 u dvoul�žkového pokoje pro t�ídu t�i 

hv�zdi�ky. 
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   c) 11,4 m2 u jednol�žkového pokoje, 13,3 m2 u dvoul�žkového pokoje pro t�ídu �ty�i 

hv�zdi�ky. 

   d) 12 m2 u jednol�žkového pokoje, 16 m2 u dvoul�žkového pokoje pro t�ídu p�t 

hv�zdi�ek. [15] 

 

Požadavky na rozmíst�ní stolového a sedacího nábytku: 

 
Obr. 5  Rozmíst�ní sedacího a stolového nábytku  [16] 

 

Knihovny: 

 
Obr. 6  Pr�chody mezi regály v knihovn� [16] 

 

 
Obr. 7  Výškový dosah regál�  [16] 
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3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI LOUKA 
 
 Obec je sou�ástí mikroregionu Hor�ácko, do n�hož spadá 9 obcí (Hrubá Vrbka, 

Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov a Velká nad 

Veli�kou.)  V sou�asné dob� má Louka 994 obyvatel a starostkou je paní Anna Vašicová. 

[21] 

 

 

3.1 Historie obce Louka 
 

Podle archeologických nález� bylo území sou�asné obce osídleno již v prav�kých dobách. 

Byly zde nalezeny kamenné nástroje (sekeromlat, š��rová keramika) z období neolitu 

(poloviny 5. tis. p�. n. l.). Dále zde byla nalezena �ást náhrdelník� z období �ímské 

civilizace. 

Dalším mezníkem v historii obce je 9. století, kdy bylo území trvale osídlováno 

slovanským obyvatelstvem, o �emž sv�d�í slovanské kostrové poh�ebišt�, které bylo 

objeveno p�i stavb� železnice. První písemná zmínka pochází z roku 1046.� Je 

dokumentována v základní listin� staroboleslavské kapituly a je nejstarší ze všech 

písemných zmínek o obcích Hor�ácka. V této dob� se kroniky zmi�ují o obci Luce, Lokos 

nebo Lauce.  

Sídlo patrn� vzniklo na jedné z obchodních cest, které spojovaly �echy se 

Slovenskem a Uhrami. Vzhledem k tvaru reliéfu obce se jednalo o strážný bod, kde se 

vybíralo mýtné. Toto místo se patrn� nacházelo v prostoru mlýna a bývalé sýpky (tvrze). 

O území tzv. Lucké Provincie, které nebylo p�i�len�no k žádnému státnímu celku, 

se vedly �asté boje. Proto obec trp�la op�tovnými vpády uherských král�, kte�í bojovali o 

toto území s �eskými knížaty. Definitivn� bylo k �eskému státu p�ipojeno až po 

kumánských válkách, tedy po roce 1273. 

Obec a v�tšina území pak pat�ila pod st�ídavou vládu r�zných feudálních 

panovník�   a p�i st�etech mezi �echy a Uhry koncem 15. století bylo území zcela 

zpustošeno a tém�� vylidn�no. Následn� byla obec i s okolím p�ipojena k ostrožskému 

panství a od 16. století se op�t za�ínal zvedat po�et obyvatel, rozvíjela se �emesla a za�ala 

se p�stovat vinná réva, která už v 17. století pokrývala v�tší �ást obhospoda�ované p�dy. 
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Obec byla zdevastována za válek v 17. století a poté vpády uherských vojsk, kdy 

docházelo k �etným požár�m a násilí. Situace se za�ala op�t stabilizovat po�átkem 18. 

století, kdy docházelo k nár�stu po�tu obyvatel a usedlostí. 

Za I. Sv�tové války obec zna�n� trp�la hlavn� odvody mladých muž� v 

produktivním v�ku do války a také p�echodem na vále�né hospodá�ství. Po vzniku 

�eskoslovenska v roce 1918 však pro obec za�aly lepší �asy. 

Vývoj byl op�t p�erušen válkou. II. sv�tová válka p�inesla ztráty materiální i lidské. 

Po jejím ukon�ení nastalo období znárod�ování a kolektivizace zem�d�lství, které se v 

tradi�n� zem�d�lské obci s velkým po�tem rolník� nesetkalo s dobrým ohlasem.  

Po roce 1989 se v obci zvýšila nezam�stnanost. Negativn� se projevily i nejr�zn�jší 

reformy a úsporné balí�ky. V polovin� 90. let se však situace za�ala zlepšovat. V obci byl 

postaven nový kostel, zvyšoval se po�et služeb a drobných �emeslník�. [25] 

 
Obr. 8  Znak obce Louka [21] 

 

 

 

3.2 Klimatické podmínky 

 
Území Louky se nachází na rozhraní dvou teplotních pásem T2 a T4. Pr�m�rná teplota 

v letních m�sících dosahuje 19 °C, pr�m�rná teplota v zimních m�sících dosahuje -2 °C. 

Pr�m�rný úhrn ro�ních srážek je 669 mm. [25] 

 

T2 – je charakterizována dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým p�echodným 

obdobím s mírn� teplým jarem, mírn� teplou, suchou až velmi suchou zimou, s krátkým 

trváním sn�hové pokrývky. [25] 

 

T4 – je charakterizována velmi dlouhým, suchým a teplým létem, p�echodné období je 

velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Velmi krátká, teplá, suchá až velmi suchá zima 

s  krátkým trváním sn�hové pokrývky. [25] 
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3.3 Významné stavby v obci 
 

Nemovité kulturní památky: 

 

                
       Obr. 9  Kapli�ka se zvonicí [21]                      Obr. 10  Bývalá tvrz, dnes sýpka [26] 

 

Další významné stavby: 

 

����������������  
Obr. 11  Kostel Panny Marie R�žencové [21]            Obr. 12  Železni�ní viadukt [21] 

 

 
                                    Obr. 13  Pam�tník ob�tem I. sv�tové války [21] 
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3.4 Širší vztahy 

 
Louka leží na úpatí Bílých Karpat v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín. Je sou�ástí 

mikroregionu Hor�ácko, tvo�eného devíti obcemi, jehož centrem je obec Velká nad 

Veli�kou. Je vzdálena 10 km od hranic se Slovenskem, 30 km od okresního m�sta 

Hodonín, 90 km od Brna, 160 km od Ostravy a 290 km od Prahy. Obcí protéká �eka 

Veli�ka. 

 Katastrální území obce sousedí na východ� s k.ú. Velké nad Veli�kou a Blatni�ky, 

na severu s k.ú. Blatnice a na jihozápadní stran� s k.ú. Lipova. 

Geografická poloha obce je ur�ena sou�adnicemi 48° 54’ 55’’ severní ší�ky a 17° 

29’ 19’’ východní délky. Nejvýše položené místo je 360 m n. m. a nejníže položené místo 

235 m n. m. Katastrální vým�ra území obce je 954 ha. 

 Obcí prochází silni�ní komunikace I t�ídy �. 71 (sm�r Uherský Ostroh – Velká nad 

Veli�kou – hranice SR) na tuto silnici se napojují dv� komunikace III t�ídy �. 4992 (sm�r 

Strážnice – Louka) a �. 49910 (sm�r Louka – Blatni�ka). Prochází jí taktéž jednokolejová 

železni�ní tra
 �. 343 (sm�r Hodonín - Veselí nad Moravou - Vrbovce ŽSR) s jednou 

železni�ní zastávkou.  

 V obci se nachází základní ob�anská vybavenost a to obchody, sportovní areál, 

kostel, hasi�ská zbrojnice. Nachází se zde taktéž pr�myslový areál. V obci chybí n�které 

objekty ob�anské vybavenosti, jako je nap�íklad kulturní d�m, restaura�ní za�ízení, 

ubytovací služby. Z toho také vychází moje návrhy. 

 
 

 

Obr. 14  Mapa �R s vyzna�ením obce Louka [23] 
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Obr. 15  Mapa okolí obce Louka [23] 

 

3.5 Životní prost	edí 
 

Obec Louka se nachází na okraji chrán�né krajinné oblasti Bílé Karpaty. Krajinou osu 

území tvo�í �eka Veli�ka s doprovodnou zelení.  

Jižní �ást k.ú. jeví charakteristické znaky, které jsou typické pro CHKO. Nachází se 

zde p�írodní rezervace Háj u Louky, kde vegeta�ní porost má charakter p�irozeného lesa 

s p�vodními druhy d�evin (habr, javor a další listnaté d�eviny). Severní �ást k.ú. je využita 

pro rostlinnou výrobu. [25] 
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4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O �EŠENÉM ÚZEMÍ 
 

 

4.1 Poloha a p	ístupnost 	ešeného území 
 

Místo stavby se nachází v centru obce Louka v Kostelní ulici. Má geografickou polohu 

48°54'59.269" severní ší�ky a 17°29'21.469" východní délky. Ze severní a východní strany 

je �ešené území obklopeno silni�ní komunikací. Na západní stran� sousedí s druhou �ástí 

bývalého statku, která není sou�ástí �ešení této diplomové práce. Z jižní strany �ešené 

území navazuje na p�íjezdovou komunikaci, p�iléhající travnatou plochu a suchý mlýnský 

náhon. 

 Areál je velmi dob�e p�ístupný ze všech �ástí obce a v blízkosti se nachází 

autobusová zastávka „Louka – obecní ú�ad“. P�ístup k areálu statku je umožn�n po 

zpevn�né silni�ní komunikaci, která se napojuje na asfaltovou komunikaci v ulici Kostelní. 

 V blízkosti se nacházejí tyto stavby ob�anské vybavenosti: Obecní ú�ad, kostel, 

mate�ská škola, hasi�ská zbrojnice a obchod.  

 
Obr. 16  Ortofotomapa s vyzna�ením �ešeného území [23] 

�EŠENÉ ÚZEMÍ 

SM�R VELKÁ N. 
VELI�KOU 

SM�R LIPOV 

SM�R BLATNICE 
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4.2 Regulativa 	ešeného území 

 
Funk�ní využití: 

V územním plánu je lokalita vymezena pro ob�anskou vybavenost (služby). Jedná se o tyto 

služby: stravovací, ubytovací, vzd�lávací, kulturní a sociální pé�e. [25]  

 

Prostorová regulace: 

Nová nebo rekonstruovaná zástavba musí dodržet stávající výškovou hladinu v areálu, je 

nutno respektovat ráz tradi�ní zástavby a nové objekty p�izp�sobit v architektonickém 

ztvárn�ní objekt� a v použitých materiálech. Zp�sob zast�ešení musí být �ešen sedlovou 

soum�rnou st�echou za použití pálené krytiny �ervenohn�dé barvy. Nep�ípustné je použití 

plechové krytiny. [25] 

 

Technická infrastruktura: 

Zásobování elektrickou energií, plynem a vodou je nutné zajistit napojením na stávající 

vedení. Také odvád�ní splaškových vod je nutno provést napojením na stávající 

kanaliza�ní vedení. [25] 

 

Ochranné režimy: 

Je nutno respektovat podmínku nezávadnosti v��i životnímu prost�edí okolní obytné 

zástavby. A taktéž respektovat historicky a esteticky hodnotný objekt bývalé sýpky, který 

je památkov� chrán�n. [25] 
 

 

4.3 Limity v území 
 

Limity, které ovliv�ují zám�r v  �ešeném území, jsou následující: 

- Zachovat objekt sýpky, který je od roku 1994 prohlášen za nemovitou kulturní památku. 

- Respektovat podzemní vedení jednotné kanaliza�ní sít�, které prochází �ástí �ešeného 

území. Ochranné pásmo je 1,5 m od vn�jšího líce st�ny potrubí na ob� dv� strany. 

- Respektovat podzemní vodovodní vedení, které prochází �ástí �ešeného území. Ochranné 

pásmo je 1,5 m od vn�jšího líce st�ny potrubí na ob� dv� strany. 
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- Respektovat nadzemní vedení elektrické energie NN. Ochranné pásmo nadzemního 

vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení 

ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení, která �iní od krajního vodi�e vedení na 

ob� jeho strany 1 m. 

- Respektovat podzemní plynovodní vedení, které vede p�es �ást území.  Ochranné pásmo 

je 1 m od vn�jšího líce st�ny potrubí na ob� dv� strany. 

- Umíst�ní dvou kanaliza�ních žump, které se nacházejí v �ešeném areálu. 

 

 

4.4 Historie 	ešeného území 
 

Historie �ešeného území sahá až do roku 1478. Zde se objevuje první písemná zmínka o 

tvrzi, která se na tomto území nacházela. Ta sloužila k ochran� obchodní cesty vedoucí 

z �ech do Uher.  

 Poté za pána Jana z Kunovic byla v polovin� 16. století tvrz p�estav�na na 

renesan�ní zámek. Poté se na zámku vyst�ídalo n�kolik vlastník�. Posledním majitelem z 

rodu Kunovic� byl Jan Bernart. Po bitv� na Bílé ho�e propadl veškerý majetek Jana 

Bernarta z Kunovic ve prosp�ch císa�ské komory. Ferdinand II. pak listinou datovanou ve 

Vídni dne 25. �ervna 1625 prodal Gundakarovi z Lichtenštejna.  

 Pro následujících 200 let písemné prameny k d�jinám objektu v archivech chybí. 

Není vylou�eno, že tvrz byla poškozena ve t�icetileté válce. V 18. století byla provedena 

významná p�estavba zámku na hospodá�skou budovu – sýpku. 

 Po�átkem 20. století získala sýpku rodina �ech�. Ta ji vlastnila až do roku 1948. 

V roce 1949 objekt sýpky p�evzal stát. Následn� byl objekt využíván jako hospodá�ská 

budova a pat�ily k n�mu i nov� z�ízené výkrmny a porodnice prasat umíst�né v zámeckém 

dvo�e. Objekty se tém�� neudržovaly a za�aly rychle chátrat.  

 Po roce 1989 byly objekty v rámci restituce vráceny potomk�m p�vodního 

majitele. V roce 1994 byla sýpka prohlášena za nemovitou kulturní památku. V roce 1997 

byl objekt sýpky �áste�n� poškozen povodn�mi, kde spodní voda sahala až do úrovn� 

suterénu. V sou�asné dob� je areál v soukromém vlastnictví. Vlastníkem je pan Jan Bazala. 

[24] 
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Obr. 17  Stavební  vývoj tvrze (zámku) - sýpky [24] 

 

 

 

 
Obr. 18  Historická fotografie [24] 
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4.5 Stávající stav 	ešeného území 
 

�ešené území se nachází na parcele �. 104/3 a 2033/2. Celková rozloha areálu �iní 3088 

m2. V sou�asné dob� je areál statku tvo�en n�kolika budovami, které p�dorysn� tvo�í 

�tverec. Budovy jsou z velké �ásti nevyužívány a chátrají. Z objekt� již tém�� opadala 

omítka, ze st�ech zmizela �ást st�ešních tašek a do objekt� tudíž zatéká. Objekt �. 2 je 

v havarijním stavu. Kolem objekt� �. 1 a 2 je proveden chodník z betonových panel�. 

K objektu sýpky je p�ipojen d�ev�ný p�íst�ešek. Dv�r je zarostlý r�znými ke�i a zelení. 

Terén v ploše mírn� stoupá. Na ploše dvora se nachází 2 žumpy, do kterých byly d�íve 

odvád�ny fekálie od zví�at a veškeré odpadní vody.  

Z vn�jší strany areálu lemuje obvod objektu �. 2 a sýpky pás zelen�, který odd�luje 

objekty od silni�ní komunikace. Terén na vn�jší stran� u t�chto objekt� postupn� výškov� 

stoupá a dosahuje p�evýšení 2,7 m. Objekt �. 1 z vn�jší strany navazuje na druhou �ást 

hospodá�ských stavení, která však již nejsou sou�ástí �ešení diplomové práce. P�ed 

objektem kancelá�í a pálenice se nachází betonový chodník, který souvisle p�echází 

v travnatou plochu. Areál statku z jižní strany odd�luje od ve�ejného prostranství mlýnský 

náhon, který je dnes již suchý a slouží pouze k odvád�ní deš
ových p�ívalových srážek. 

Z jižní strany je taktéž umožn�n p�ístup do areálu po asfaltové komunikaci, která za 

mostem p�es suchý mlýnský náhon p�echází v komunikaci zpevn�nou a kon�í u vstupní 

brány. K areálu jsou p�ivedeny všechny pot�ebné inženýrské sít� (vodovod, kanalizace, 

plyn a elekt�ina).  

Území není žádným zp�sobem kontaminováno a nenachází se zde žádná ekologická 

zát�ž. 

 

Seznam objekt� v areálu statku: 

- Sýpka  

- Výkrmna prasat (dále jen objekt �. 1) 

- Porodnice prasat (dále jen objekt �. 2) 

- Pálenice 

- Objekt kancelá�í 
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Obr. 19  Rozd�lení objekt� v areálu statku [23] 

 

 

4.6 Stávající stav objekt
  

 
Objekt sýpky 

 

Jedná se o �ty�podlažní objekt obdélníkového p�dorysu. Skládá se ze t�í nadzemních 

podlaží a jednoho podzemního podlaží. Zdivo st�n je smíšené z kamene a pálených cihel, 

jehož tlouš
ka je odstup�ována v jednotlivých podlažích. Omítka je z velké �ásti opadaná.  

 

Západní fasáda: 

Na západní fasád� je k objektu p�ilepen d�ev�ný p�íst�ešek s pultovou st�echou z eternitu. 

Uprost�ed fasády se nachází trojboký rizalit, který sahá do výše parapetu 3. NP. Je 

zast�ešen jehlancovou st�echou. Na rizalit navazuje venkovní zast�ešené schodišt�, které je 

jedinou p�ístupovou komunikací vedoucí do 2. NP. Na jižním konci je umíst�n další rizalit, 

SÝPKA 

KANCELÁ�E 

PÁLENICE 

OBJEKT �. 2 

OBJEKT �. 1 
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který je p�es celou výšku budovy a je zast�ešený rovn�ž jehlancovou st�echou. Zdivo pod 

za�ínající st�echou ukon�uje korunní �ímsa. V úrovni 3. NP jsou zazd�ny st�ílny. Nacházejí 

se zde 3 vstupy do 1. NP a jeden vstup do 1. PP. Okna jsou kovová s �len�ním. 

 

Východní fasáda: 

Na východní stran� fasády je k objektu sýpky p�ipojen p�íst�ešek s pultovou st�echou 

z eternitu, kryjící schodišt� vedoucí do 1. PP. Dále se zde nachází 3 vstupy do 1. NP. Okna 

jsou kovová s �len�ním. Uprost�ed fasády je umíst�na d�ev�ná výsypka. Zdivo pod 

za�ínající st�echou ukon�uje korunní �ímsa. V úrovni 3. NP jsou zazd�ny st�ílny. 

 

Jižní fasáda: 

Jižní fasáda ustupuje po jednotlivých podlažích vždy kousek dozadu. K fasád� p�iléhá 

komín, který vede z objektu pálenice a prochází korunní �ímsou. Okna jsou kovová 

s �len�ním. Štít st�echy je ukon�en polovalbovou st�echou. Ve štítu se nachází dv� oválná 

okna, která jsou zaslepena d�ev�nými deskami. 

 

Severní fasáda: 

Severní fasáda je �len�na pouze kovovými okny s �len�ním a korunní �ímsou. Štít je stejný 

jako na jižní fasád�. 

 

Krov: 

St�echa je tvo�ena d�ev�ným hambálkovým krovem. Ten je podep�en soustavou ležatých 

stolic se sloupy v plných vazbách. Podéln� je krov vyztužen vaznicemi, ke kterým jsou 

p�ipojeny ond�ejské k�íže. St�ešní krytina je tvo�ena �ervenými pálenými taškami. Ve 

st�eše jsou umíst�ny plechové st�ílny. 

 

1. PP: 

První podzemní podlaží je umíst�no pouze pod polovinou budovy. Je p�ístupné pomocí 

dvou venkovních schodiš
 a jednoho vnit�ního schodišt�. Skládá se ze t�í místností, které 

jsou vzájemn� propojeny. Jedna místnost má vyvýšenou podlahu a strop z ocelových 

nosník�, na kterých jsou uloženy d�ev�né desky. Se zbylými dv�ma místnostmi je spojena 
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pomocí vyrovnávacího schodišt�. Tyto místnosti mají stropní konstrukci tvo�enou valenou 

klenbou. Podlaha všech místností je betonová. 

 

1. NP: 

V prvním nadzemním podlaží se nachází soubor místností, z nichž je �ást vzájemn� 

propojena a �ást samostatných místností, které jsou od ostatních odd�leny zazd�nými 

otvory. V místnostech se nachází množství výklenk�. Podlaha je v jednotlivých prostorách 

výškov� odstup�ována a je p�evážn� betonová, jen ve t�ech místnostech se nachází cihelná 

dlažba. Stropy jsou zaklenuty valenou nebo lunetovou klenbou.  

 

2. NP: 

Druhé nadzemní podlaží je �ešeno jako jeden velký prostor s volnou dispozicí. V prostoru 

se nachází pouze sloupy, které podpírají konstrukci d�ev�ného trámového stropu a dva 

komíny, které vystupují do prostoru ze st�n. Uprost�ed dispozice se nachází d�ev�né 

schodišt� vedoucí do 3. NP. Ve st�nách jsou výklenky. P�ístup do tohoto podlaží je 

umožn�n po venkovním krytém schodišti.  

 

3. NP: 

T�etí nadzemní podlaží je �ešeno stejným zp�sobem jako 2. NP. Jediným rozdílem jsou 

zazd�né st�ílny ve st�nách. Uprost�ed dispozice se nachází d�ev�né schodišt�, vedoucí do 

prostoru krovu. 

 

                                                                   
    Obr. 20  Pohled na sýpku ze dvora [26]       Obr. 21  Pohled na sýpku z ul. Kostelní [26]             
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Objekt �. 1 

Jedná se o jednopodlažní objekt, který je zast�ešen sedlovou st�echou. Nad st�echu 

vystupuje štít, dva komíny a jeden v�trací pr�duch. Na st�eše jsou umíst�ny dva viký�e. 

Krytina je z pálených tašek. Pod st�echou se nachází korunní �ímsa. Stropní konstrukce je 

tvo�ena valenými klenbami podep�enými litinovými sloupy. Zdivo je smíšené z cihel a 

kamene. Omítka je z �ásti opadaná.  

Dispozice objektu je �ešena jako volná, jen v n�kterých místech je objekt �len�n 

pomocí p�í�ek. Podlaha je výškov� odstup�ovaná a je betonová nebo z cihelných dlaždic. 

Uprost�ed objektu pod podlahou vede kanaliza�ní šachta, která ústí do žumpy. Objekt je 

p�ístupný pomocí jednoho vstupu, který je tvo�en d�ev�nými vraty. Okna jsou kovová 

s �len�ním.  

K objektu je p�ipojen malý p�íst�ešek s pultovou st�echou. Objekt �. 1 navazuje na 

objekt �. 2. Od sebe jsou odd�leny st�nou, ve které je zazd�n otvor, který tyto objekty 

spojoval.  
 

 
Obr. 22  Pohled na objekt �. 1 ze dvora [26]             

 

Objekt �. 2 

Jednopodlažní objekt ze smíšeného zdiva, který je zast�ešen sedlovou st�echou. Na st�eše 

je umíst�n jeden viký�. Nad rovinu st�echy vystupuje komín a v�trací pr�duch. St�echa 

pokrývá pouze polovinu objektu. Omítky jsou �áste�n� opadané. Okna jsou kovová 

s �len�ním. P�ístup do objektu je umožn�n dv�ma vstupy. 

Jedna �ást objektu je �ešena jako volná dispozice. Strop je zde klenbový podep�en 

litinovými sloupy. V druhé �ásti objektu je dispozice rozd�lena pomocí p�í�ek a strop je 

zde betonový podep�en sloupy. Podlaha je v obou �ástech betonová, výškov� 
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odstup�ovaná. Pod podlahou je umíst�na kanaliza�ní šachta, která ústí do žumpy. Objekt �. 

2 je konstruk�n� spojen s objektem �. 1 a na druhé stran� p�iléhá k sýpce. 
 

 
Obr. 23  Pohled na objekt �. 2 ze dvora [26]             

 

Objekt kancelá�í 

Jedná se o jednopodlažní objekt. Nosnou konstrukci tvo�í smíšené obvodové zdivo a 

betonový strop. St�echa je sedlová s pálenou krytinou. Nad rovinu st�echy �ní dva komíny. 

Vnit�ní dispozice je roz�len�na pomocí p�í�ek na jednotlivé místnosti. Podlaha je tvo�ena 

keramickou dlažbou. Vstup do objektu je umožn�n pomocí d�ev�ných dve�í. Okna jsou 

d�ev�ná i plastová. Sou�ástí objektu je samostatná místnost, do níž je umožn�n p�ístup 

z venku d�ev�nými dve�mi. Objekt kancelá�í na jedné stran� navazuje na pálenici a na 

druhé stran� na cihelnou ze	 s hlavní vstupní bránou areálu. 
 

 
Obr. 24  Pohled na objekt kancelá�í z ulice Kostelní [26]             

 

Pálenice 

Je tvo�ena jednou místností, která se napojuje na objekt kancelá�í a p�iléhá k objektu 

sýpky. Konstrukce st�n je smíšená z cihel a kamene. Objekt je zast�ešen sedlovou st�echou, 

pod kterou je umíst�na korunní �ímsa. Ve štítu jsou dva obdélníkové otvory. Z pálenice 
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vede komín tém�� až nad st�ešní rovinu sýpky. P�ístup do pálenice je umožn�n pomocí 

d�ev�ných dve�í. Okno je d�ev�né dvouk�ídlé. 
 

 
Obr. 25  Pohled na pálenici z ulice Kostelní [26]             

 
 

4.7 Poruchy objekt
 

 
Objekt sýpky 

Nosné zdivo objektu je místy narušeno trhlinami, jinak není výrazným zp�sobem 

poškozeno. Omítky jsou z vn�jší strany opadané a korunní �ímsa je místy narušena. 

Konstrukce klenbených strop� v 1. PP a 1. NP jsou v dobrém stavu. Venkovní schodišt� 

umož�ující vstup do 2. NP je místy odtrženo od budovy. Nejvíce narušena je konstrukce 

st�echy, kde na �ástech chybí st�ešní tašky a dochází tak k zatékání do objektu. Z d�vodu 

zatékaní, p�sobení mrazu a hniloby jsou poškozeny jednotlivé �ásti krovu a narušena je 

rovn�ž d�ev�ná podlaha a d�ev�né stropní trámové nosníky v 2. NP a 3. NP, které se 

nachází nad místy zatékání. Problémem je taktéž velká vlhkost nosných konstrukcí ve 

spodní �ásti objektu. 
 

            
    Obr. 26  Porušení krovu sýpky [26]                Obr. 27  Porušení trám. stropu sýpky [26]             
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Objekt �. 1 

Nejv�tším problémem u tohoto objektu je odtržení �elní st�ny a štítu od stavby. Hrozí 

z�ícení odtržené �ásti. Dále m�že dojít ke z�ícení stropu, který je podep�en na této st�n�, 

stejn� tak jako ke z�ícení této �ásti krovu. Další významné poškození nosných zd�ných 

konstrukcí se zde nenachází. Jsou patrné jen drobné trhliny ve zdivu. Na n�kterých místech 

je krov poškozen a dochází k zatékání. Omítky jsou z vn�jší strany objektu �áste�n� 

opadané. 
 

 
Obr. 28  Odtržení štítu u objektu �. 1 [26]             

 

Objekt �. 2 

Je v havarijním stavu. Polovina st�echy je již zbo�ena a druhá �ást krovu je také velmi 

narušena. Do objektu siln� zatéká a dochází tak k pr�sak�m vody do stropní konstrukce a 

st�n. Na t�chto konstrukcích tak dochází ke vzniku plísní a ztrát� pevnosti a stability. 

 

Objekt kancelá�í a pálenice�

Tyto objekty jsou ze statického hlediska v nejlepším stavu a nejsou významným zp�sobem 

porušeny. Jedná se pouze o drobné trhliny ve zdivu a místy narušenou konstrukci krovu. 

 

4.8 Doporu�ení k rekonstrukci 
 

V rámci návrhu se po�ítá se zachováním a znovu využitím objektu �. 1 a objekt sýpky. 

Zbourán bude távající objekt �. 2 a objekt kancelá�í s pálenicí a to p�edevším z d�vodu 

špatného technického stavu a nevhodnosti k novému využití (viz výkres �. 11). 
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5. NAVRHOVANÉ �EŠENÍ 
 

 

5.1 Varianta �. 1 
 

Tato varianta vyhovuje sou�asným pot�ebám obce. Je navržena s ohledem na 

chyb�jící ob�anskou vybavenost. Tato varianta je vybrána jako hlavní a bude detailn�ji 

zpracována. 

V �ešeném území je navržen kulturní d�m místo objektu �. 1 a objektu �. 2. V sýpce 

po rekonstrukci vznikne restaurace s vinárnou v prostorách sklepa a prvního nadzemního 

podlaží, obecní knihovna a konferen�ní sál v druhém nadzemním podlaží a ve t�etím 

nadzemním podlaží je umíst�na galerie se skladovacími prostory. Objekt kancelá�í a 

pálenice je zdemolován. Demolicí objektu kancelá�e a pálenice se tento p�edtím uzav�ený 

areál otev�e do prostoru obce. 

Plocha p�ed t�mito objekty je �ešena jako ve�ejný volný prostor, který vytvá�í jakési 

nám�stí. Nám�stí je vydlážd�no kamennými kostkami. Jednotvárnost kamenného nám�stí 

je rozbita travnatými plochami zelen�, ve kterých jsou vysázeny stromy a ke�e. Uprost�ed 

nám�stí se nachází oválná travnatá plocha, ve které je osazen strom, který tvo�í dominantu 

nám�stí. Celý prostor je osv�tlen lampami. V ploše je rozmíst�n nezbytný mobiliá� 

(lavi�ky, odpadkové koše, stojany na kolo). Z d�vodu požární bezpe�nosti je v areálu 

osazen jeden podzemní požární hydrant. Sou�ástí návrhu je taktéž plocha parkovišt�.  

P�es nám�stí je umožn�n pr�chod ob�an�m obce, kte�í dosud museli celý tento 

areál obcházet po silni�ní komunikaci. Na severní stran� areálu je vybudováno schodišt� s 

chodníkem, který se napojuje na stávající p�ší komunikaci.  

 
Obr. 29  Navrhované �ešení - varianta �. 1 [26]             
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5.2 Varianta �. 2 
 

Tato varianta je �ešena jako uzav�ený areál, který má sloužit k podnikatelskému zám�ru 

fyzické osoby.  

Sou�ástí areálu je objekt, který v první jeho �ásti slouží k ubytování návšt�vník� a 

v druhé �ásti je umíst�n wellness, který mohou využívat návšt�vnici i ve�ejnost. V sýpce je 

navržena restaurace v prvním nadzemním podlaží. Dále je zde ve sklepních prostorách 

navržen vinný sklep, který m�že sloužit k po�ádání soukromých oslav, stejn� tak jako 

restaurace. V druhém nadzemním podlaží jsou umíst�ny dva sály, které mohou sloužit 

k po�ádání r�zných konferencí. Galerie a skladovací prostory jsou sou�ástí t�etího 

nadzemního podlaží. Objekt kancelá�í a pálenice, který stojí v sou�asné dob� na �ešeném 

území, je odstran�n. 

 Obrys areálu tvo�í ze t�í stran budovy a z jižní strany ho uzavírá ze	. P�ístup 

do areálu je umožn�n p�es vstupní bránu. Prostor dvora je vy�ešen jako zahrada 

s okrasnými prvky. Jsou zde osázeny r�zné druhy strom�, ke�� a kv�tin. Sou�ástí je také 

nezbytný mobiliá�. Zásobování areálu je umožn�no p�es komunikaci tvo�enou kamennými 

kostkami, která vede od vstupní brány až k objektu sýpky. 

 Parkovací plochy jsou umíst�ny jak uvnit� tak i p�ed areálem, kde je 

parkovišt� kapacitn� v�tší. 

 

 
Obr. 30  Navrhované �ešení - varianta �. 2 [26]             

�

�
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6. DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ 

ROZHODNUTÍ O ZM�N� STAVBY 
 
 

6.1 Úvodní údaje 

 
Investor    : Jan Bazala 

        Pod vodojemem 209 

        Zaje�í, 691 05 

Projektant    : Bc. Josef Hlah�lek 

Název stavby     : Rekonstrukce statku v obci Louka 

Místo stavby    : ul. Kostelní 

        �íslo parcelní 104/3, 2033/2 

        Louka, 696 76 

Katastrální území   : Louka u Ostrohu 

Druh stavby    : Stavba ob�anské vybavenosti  

Charakter stavby   : Rekonstrukce, zm�na využívání 

Stupe�     : DUR 

 

6.2 Pr
vodní zpráva 

 
6.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) Poloha v obci – zastav�ná �ást – nezastav�ná �ást obce 

�ešené území se nachází v k.ú. Louka u Ostrohu. Je situováno v zastav�né �ásti, v centru 

obce na ulici Kostelní. Jedná se o parcelu �. 104/3 s celkovou plochou 3088 m2. Území je 

ze severní a východní strany obklopeno pásem zelen� a silni�ní komunikací. Na jižní 

stran� �ešené území odd�luje od zastav�né �ásti obce pás zelen� a suchý mlýnský náhon. 

Na západní stran� navazuje na parcelu �. 104/1, na které se nachází rodinný domek. 
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b) Údaje o vydané (schválené) územn� plánovací dokumentaci 

Pro tuto lokalitu je platný územní plán obce Louka schválený zastupitelstvem obce dne 18. 

7. 2002 a také zm�na územního plánu schválená dne 9. 3. 2006. V územním plánu je toto 

území ozna�eno jako plocha pro ob�anskou vybavenost (služby). 

 

c) Údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentací 

Navržený zám�r je pln� v souladu s platnou územn� plánovací dokumentací. 

 

d) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Veškeré požadavky všech dot�ených orgán� jsou zohledn�ny ve zpracované dokumentaci. 

 

e) Možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

�ešené území je napojeno na stávající komunikaci v ulici Kostelní, která se dále napojuje 

na hlavní tah v obci. V blízkosti stavby se nacházejí všechny pot�ebné inženýrské sít� a 

nebude problém s napojením a p�ivedením sítí do areálu. 

 

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v�etn� zdroj� 

nerost� a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k�ry a 

poddolovaných území 

�ešené území je tvo�eno karpatským flyšem, který je p�ekryt vrstvami písk� a št�rk�. 

P�evažuje zde hn�dozem. Území je odvodn�no do �í�ky Veli�ky, která protéká od východu 

k západu. Na �ešené území nejsou evidovány žádné následky d�lní �innosti, tudíž zde 

nemusí �ešit vliv poddolování. 

 

g) Poloha v��i záplavovému území 

�ešené území se nenachází v záplavovém území. 
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h) Druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitostí 

Tab. 1  Základní informace o parcele 

�íslo 

parcely 
Druh pozemku 

Vým�ra 

(m2) 
Vlastník 

104/3 Zastav�ná plocha a nádvo�í 3088 Investor 

2033/2 Ostatní plocha 832 Soukromí vlastníci

 

- Parcela �. 2033/2 je ve vlastnictví fyzických osob, které však již souhlasili s jejím 

prodejem investorovi.  

 

i) P�ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop�ípad� p�ístupové trasy 

P�ístup na staveništ� po dobu výstavby bude umožn�n z ulice kostelní po asfaltové 

komunikaci, která t�sn� p�ed �ešeným územím p�echází na komunikaci zpevn�nou 

kamennou drtí. Tato komunikace je o ší�ce 5 m. Jedná se o jediný možný p�ístup na 

staveništ�.  

 

j) Zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby 

P�ísun vody a elektrické energie na staveništ� bude zajišt�n nov� z�ízenými p�ípojkami, 

které budou napojeny na stávající vedení inženýrských sítí. 

 

�

6.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Ú�el užívání stavby 

Objekt sýpky má více funkcí. První podzemní i nadzemní podlaží je využíváno jako 

restaurace a vinárna. Dále je zde v 2. NP umíst�na obecní knihovna a konferen�ní sál, 

který slouží jak pro ú�ely obce, tak i pro širokou ve�ejnost. Ve 3. NP se nachází galerie, 

která bude sloužit pro r�zné výstavy a jsou zde umíst�ny i skladovací prostory.  

Objekt kulturního domu bude sloužit pro konání r�zných kulturn� spole�enských 

akcí (plesy, svatby, oslavy, atd.) 
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b) Trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

c) Novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jde o zm�nu dokon�ené stavby. 

 

d) Etapizace výstavby 

Stavba bude realizována v jedné etap�. 

 

 

6.2.3 Orienta�ní údaje stavby 

 

a) Základní údaje o kapacit� stavby (po�et ú�elových jednotek, jejich velikosti, užitkové 

plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy apod.) 

 

 

Zastav�ná plocha stavby      : 1342,09 m2   

Plocha �ešeného území stavby     : 3920 m2   

Navrhované chodníky a zpevn�né plochy stavby   : 1172,22 m2  

Navrhované komunikace-parkovací plochy stavby   : 512,93 m2     

Navrhované plochy zelen�      : 892,76 m2 
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Sýpka: 

 Jedná se o 4 podlažní objekt, z �ehož jsou 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní 

podlaží. P�dorys objektu je obdélníkový. 

 

Tab. 2  Informace o 1. PP objektu sýpky 

1. PP 

Druh místnosti Plocha m2 Druh místnosti Plocha m2 

Vinárna 85,80 Vinný sklep 49,36 

komunikace 16,00 

Celková plocha 151,16 m2 *) 

 

Tab. 3  Informace o 1. NP objektu sýpky 

1. NP 

Druh místnosti Plocha m2 Druh místnosti Plocha m2 

Restaurace 99,33 Kuchy� 49,95 

WC 23,98 Ostatní 14,99 

Komunikace 27,34 Výtah 4,65 

Celková plocha 252,36 m2 *) 

 

Tab. 4  Informace o 2. NP objektu sýpky 

2. NP 

Druh místnosti Plocha m2 Druh místnosti Plocha m2 

Konferen�ní sál 97,21 Knihovna 69,23 

WC 42,27 Komunikace 85,01 

Výtah 3,97 

Celková plocha 297,69 m2 *) 
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Tab. 5  Informace o 3. NP objektu sýpky 

3. NP 

Druh místnosti Plocha m2 Druh místnosti Plocha m2 

Galerie 133,07 Komunikace 58,06 

Sklad 108,40 Výtah 3,73 

Celková plocha 303,26 m2 *) 

*) Jedná se o �istou užitnou plochu místností 

 

Kulturní d�m: 

 Jedná se o jednopodlažní objekt se sedlovou st�echou o p�dorysném tvaru písmene 

L. 

 

Tab. 6  Informace o kulturním dom� 

Druh místnosti Plocha m2 Druh místnosti Plocha m2 

Sál 429,55 Podium  42,07 

Komunikace 85,60 Zákulisí 40,75 

WC 58,85 Ostatní 32,94 

P�ípravna jídla 50,08 Šatna  22,21 

Celková plocha 762,05 m2 *) 

*) Jedná se o �istou užitnou plochu místností 

 

 

b) Celková spot�eba vody  

Celková spot�eba vody bude stanovena v projektu TZB. 

 

c) Odborný odhad množství splaškových a deš�ových vod 

Celková množství odpadních vod bude stanoveno v projektu TZB. 
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d) Požadavky na kapacity ve�ejných sítí komunika�ních vedení ve�ejné komunika�ní 

sít�  

Navrhovaným �ešením nevznikají žádné nároky na úpravy komunika�ní sít�. 

 

e) Požadavky na kapacity elektronického komunika�ního za�ízení ve�ejné sít� 

Nejsou kladeny žádné požadavky. 

 

f) P�edpokládané zahájení výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby je uvažováno za�átkem roku 2013. 

 

g) P�edpokládaná lh�ta výstavby 

Délka výstavby je p�edpokládána na cca 21 m�síc�. 

 

 

6.3 Souhrnná technická zpráva 
 

6.3.1  Popis stavby 

 

a) Zd�vodn�ní výb�ru stavebního pozemku 

Výb�r stavebního pozemku byl již p�ed zapo�etím prací dán z toho d�vodu, že jde o 

konverzi areálu se stávajícími objekty. Je vytvá�ena snaha ze strany obce o 

znovuza�len�ní, vrácení života do tohoto území.  

 

b) Zhodnocení staveništ� 

Staveništ� se nachází na ulici kostelní na pozemcích o �íslech parcelních 104/3 a 2033/2. 

Areál lemuje ze severní a východní strany asfaltová silni�ní komunikace, na západní stran� 

sousedí s druhou �ástí bývalého statku. Tato �ást ovšem není sou�ástí �ešení. Z jižní strany 

odd�luju areál od prostoru obce suchý vodní p�íkop, tzv. mlýnský náhon. 
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Na staveništi se nacházejí 4 objekty, z nichž jeden je nemovitou kulturní památkou. 

P�dorysn� objekty tvo�í �tverec. P�ed sýpkou je p�istav�n d�ev�ný p�íst�ešek s betonovou 

podlahou. Na ploše mezi objekty se nachází travnatá plocha s ke�i. Dále jsou v ploše 

umíst�ny dv� odpadní žumpy a podél objektu �. 1 a 2 vede chodník, který je tvo�en 

z betonových panel�. Terén je uvnit� areálu mírn� svažitý. Na vn�jší východní stran� 

stoupá strm�ji a celkové p�evýšení �inní cca. 2,7 metru.  

P�íjezd na staveništ� je umožn�n z ulice Kostelní po asfaltové komunikaci, která pak 

p�echází na komunikaci zpevn�nou kamennou drtí. P�es staveništ� �áste�n� prochází 

vodovodní, plynovodní, kanaliza�ní podzemní vedení a taktéž nadzemní vedení NN 

elektrické energie.  

Území není žádným zp�sobem kontaminováno a nenachází se zde žádná ekologická 

zát�ž. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného �ešení 

�ešená lokalita je pro realizaci zám�ru tém�� ideální. Nachází se v centru obce a v její 

blízkosti se nacházejí další stavby ob�anské vybavenosti. Území není výrazn� dopravn� 

zatíženo a má velmi dobrou návaznost na hlavní dopravní tah v obci.  

Celý areál se demolicí stávajícího objektu kancelá�í a pálenice otev�e do prostoru 

obce. Jelikož se jedná o rekonstrukci, tak p�dorysné rozmíst�ní objekt� z�stane stejné. 

Dojde také k demolici stávajícího objektu �. 2. Na jeho míst� je vybudován objekt nový, 

který bude p�dorysn� i dispozi�n� p�ipojen ke stávajícímu objektu �. 1, který projde 

rekonstrukcí. Spole�n� budou vytvá�et kulturní d�m.  

Objekt kulturního domu je navržen jako jednopodlažní objekt se sedlovou st�echou 

o p�dorysném tvaru písmene L. Výškov� kopíruje p�edchozí objekt, jen v míst� podia je 

objekt vyvýšen. Fasáda je �lenitá a nachází se na ní korunní �ímsa a sokl z marmolitu. Nad 

hlavními vstupy jsou umíst�ny d�ev�né p�íst�ešky opat�ené pálenou st�ešní krytinou. 

U objektu sýpky musí být veškeré úpravy provád�ny s ohledem na památkovou 

hodnotu objektu. Objekt je obdélníkového p�dorysu. �lenitost fasády z�stává v podstat� 

stejná.  Je ovšem odstran�n d�ev�ný p�íst�ešek stojící p�ed objektem a na východní fasád� 

je odstran�na d�ev�ná výsypka, schodišt� s p�íst�eškem a taktéž všechny vstupy. Dojde k 
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obnovení n�kterých zazd�ných okenních otvor�. Veškeré úpravy jsou v souladu se 

stavebn� historickým pr�zkumem. 

Prostor p�ed objekty je upraven jako dlážd�né nám�stí z kamenných kostek 

s plochami zelen� osazenými ke�i a stromy. Uprost�ed nám�stí je osazen strom, který tvo�í 

dominantu nám�stí. P�es nám�stí je umožn�n pr�chod od jihu na sever, kde je vybudováno 

schodišt�, které navazuje na chodník. P�íjezd na nám�stí a parkovišt�, které je vybudováno 

p�ed tímto areálem, je umožn�n po asfaltové komunikaci. 

 

d) Zásady technického �ešení (zejména �ešení dispozi�ního, stavebního, 

technologického a provozního) 

Dispozi�ní �ešení: 

KULTURNÍ D�M 

Objekt kulturního domu je navržen jako jednopodlažní objekt se sedlovou st�echou o 

p�dorysném tvaru písmene L. Celý objekt je �ešen bezbariérov�. 

 Sou�ástí objektu jsou 4 vstupy. Z �ehož jeden slouží jako hlavní vstup, další 2 

slouží p�edevším jako únikové východy ze sál� v p�ípad� požáru a poslední vstup 

umož�uje p�ístup do zákulisí.  

 Hlavní vstup do objektu navazuje na zádve�í, které je od vstupní haly odd�leno 

dve�mi. Z prostoru haly je dále p�ístupný hlavní sál, šatna, technická místnost, sklad, 

úklidová místnost a také hygienické prostory pro dámy a pány.  

Hygienický prostor pán� se skládá z p�edsín� s umyvadly, ze které je umožn�n 

p�ístup na bezbariérové WC a do hlavní �ásti, ve které se nacházejí 3 záchodové mísy a 3 

pisoárová stání. Dámský hygienický prostor se skládá z p�edsín� s umyvadly, 

bezbariérového WC a 6 záchodových mís.  

 Hlavní sál je p�edevším ur�en k sezení návšt�vník�. Sou�ástí je také bar, který 

navazuje na p�ípravnu jídla. Její sou�ástí jsou dva sklady a odpo�inková místnost s WC pro 

personál p�ípravny. Z hlavního sálu je umožn�n vstup do tane�ního sálu, ve kterém se 

nachází podium. Za podiem je z�ízen prostor zákulisí, jehož sou�ástí je i WC a je do n�j 

umožn�n p�ístup samostatným vchodem zven�í. 
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SÝPKA 

Jedná se o �ty�podlažní objekt, z �ehož jsou 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Je zast�ešen 

polovalbovou st�echou a p�dorys objektu je obdélníkový. Bezbariérový p�ístup je umožn�n 

do �ásti 1. NP. Druhé a t�etí nadzemní podlaží je �ešeno bezbariérov� a je zp�ístupn�no 

pomocí výtahu. 

 V prvním podzemním podlaží je navržena vinárna. P�ístup do 1. PP je umožn�n 

z venku pomocí schodišt�, které navazuje na hlavní vchod do vinárny, nebo z prostoru 

restaurace schodišt�m, které tyto prostory propojuje. Hygienické prostory jsou spole�né 

s restaurací. Vinárna se skládá ze souboru �ty� místností, z nichž jedna je �ešena jako vinný 

sklep, ve kterém budou umíst�ny sudy na víno, další dv� slouží jako prostor pro 

návšt�vníky a v poslední je umíst�n bar se schodišt�m do restaurace. 

 Restaurace je navržena v 1. NP. Objekt je rozd�len na �ást pro zam�stnance a �ást 

pro návšt�vníky. Každá �ást má sv�j samostatný vstup. Na vstup pro návšt�vníky navazuje 

zádve�í, ze kterého je umožn�n p�ístup do restaurace. Hlavní �ást je tvo�ena souborem t�í 

vzájemn� propojených místností. V jedné z t�chto místností je umíst�n barový pult. 

Z prostoru restaurace je také návšt�vník�m umožn�n p�ístup na chodbu. Na tu navazují 

hygienické prostory pro ženy a muže, bezbariérový záchod, technická místnost spolu 

s úklidovou místností. Hygienický prostor pro ženy se skládá ze dvou záchodových mís a 

jednoho umyvadla. V mužské �ásti se nachází jedna záchodová mísa, dv� pisoárová stání a 

jedno umyvadlo. Bezbariérov� je �ešena pouze jedna místnost restaurace a hygienické 

prostory. Vstup pro zam�stnance navazuje na kancelá� a dále na chodbu, která je hlavní 

spojnicí mezi kuchyní a restaurací. Z chodby je také možný p�ístup do denní místnosti 

zam�stnanc�, která je vybavena záchodem a sprchou. Sou�ástí kuchyn� je skladovací 

prostor. 

 Druhé nadzemní podlaží je p�ístupné z venkovního krytého schodišt� a pomocí 

výtahu, který je vestav�n do rizalitu. Vstup navazuje na chodbu, ze které je umožn�n 

p�ístup do všech prostor v tomto podlaží. Nachází se zde konferen�ní sál, obecní knihovna 

a hygienické prostory pro muže a ženy. Kapacitn� jsou dostate�n� navrženy a jsou 

spole�né i pro 3. NP. 

  T�etí nadzemní podlaží je p�ístupné pomocí výtahu a schodišt�, vedoucího z 2. NP. 

V podlaží je navržena galerie a skladovací prostory. Nachází se zde také schodišt�, které 

vede do p�dních prostor. 
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Stavebn� technické �ešení: 

KULTURNÍ D�M 

Objekt kulturního domu je tvo�en rekonstruovanou �ástí bývalého objektu �. 1 a 

p�ístavbou, která se nachází na míst� bývalého objektu �. 2. V rekonstruované �ásti z�stane 

z p�vodního objektu pouze obvodové zdivo a stropní konstrukce. Ostatní �ásti budou 

provedeny nov�. 

Základové konstrukce 

Objekt p�ístavby bude založen na základových pasech o rozm�rech 900 x 1100 mm. 

Základový pás na severní stran� objektu bude rozší�en na tlouš
ku 1200 mm. Základy 

budou uloženy do nezámrzné hloubky. Podkladní betonová deska bude tl. 150 mm. a bude 

uložena na hutn�ném polštá�i z recykla�ního materiálu tl. 200 mm. 

Hydroizolace 

Hydroizolace stavby bude provedena pomocí modifikovaného asfaltového pásu. Bude 

rovn�ž provedeno pod�ezání základových konstrukcí u rekonstruované �ásti a opat�í se 

hydroizolací. Tímto bude celý objekt odizolován od zemní vlhkosti a bude tímto opat�ením 

i zabrán�no vnikání radonu do objektu. 

Svislé nosné konstrukce 

U rekonstruované �ásti je nosné obvodové zdivo smíšené o celkové tl. 850 mm. Bude 

provedena oprava �áste�n� odtržené �elní st�ny. Dojde k zazd�ní nežádoucích otvor� a 

výklenk� ve zdivu.  U p�ístavby je nosné obvodové zdivo navrženo z cihel porotherm o 

tlouš
ce 450 mm. Pouze na severní stran� objektu je navržena železobetonová tlouš
ky 

600 mm, z d�vodu že jde o op�rnou ze	. Nad prostorem podia jsou svislé konstrukce 

vyvýšeny, z toho d�vodu jsou cca ve dvou t�etinách výšky ztuženy železobetonovým 

v�ncem.  

Svislé nenosné konstrukce 

Stávající p�í�ky, které se nacházejí v rekonstruované �ásti, budou kompletn� vybourány. 

Konstrukce p�í�ek jsou navrženy z p�í�kovek Porotherm P+D. Tlouš
ka t�chto p�í�ek je 

odlišná, závisí to na jejím daném ú�elu. 
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Podhledy 

Podhledy jsou navrženy v prostorách rekonstruovaného objektu z d�vodu estetiky tak, aby 

zakryly na pohled ne p�íliš hezký ocelový nosník, který podpírá litinové sloupy a taktéž 

z d�vodu možnosti vedení vnit�ních instalací pod stropem. V prostoru zákulisí budou 

rovn�ž provedeny podhledy z d�vodu snížení sv�tlé výšky místnosti.  

Vodorovné konstrukce 

Nad rekonstruovanou �ástí bude ponechána stávající stropní klenbová konstrukce. U 

p�istavované �ásti je navržena vodorovná stropní konstrukce železobetonová. Tlouš
ka 

bude up�esn�na statickým výpo�tem. Nad hlavním vstupem do objektu a vstupem do 

zákulisí jsou navrženy d�ev�né p�íst�ešky opat�ené pálenou st�ešní krytinou. 

St�ešní konstrukce 

Stávající st�ešní konstrukce je tvo�ena jako kozová stolice. Bude provedena kontrola 

konstrukce a poškozené �ásti krovu budou nahrazeny. Poškozený štít st�echy bude znovu 

vyzd�n. Nad p�istav�nou �ástí bude provedena nová konstrukce krovu rovn�ž jako kozová 

stolice. Ob� �ásti budou na sebe napojeny. Bude provedeno nové latování a krov bude 

zateplen minerální tepelnou izolací o tlouš
ce 200 mm. Rovn�ž bude provedena náhrada 

stávající krytiny za novou pálenou st�ešní krytinu tzv. bobrovku.  

Úpravy povrch� 

Stávající omítky uvnit� i z vn�jší strany rekonstruovaného objektu budou odstran�ny. Pro 

vnit�ní prostory jsou navrženy omítky jako vápenné štukové. V hygienických prostorách a 

prostoru p�ípravy jídla jsou navrženy keramické obklady st�n do výše 2 metr�. St�ny 

budou vymalovány bílou, p�ípadn� béžovou barvou. 

Fasáda je rovn�ž navržena jako vápenná štuková. Sou�ástí fasády je rovn�ž sokl 

z marmolitu. U p�ístavby bude provedeno zateplení pomocí polystyrenových desek o tl. 

120 mm. Barva fasády je navržena jako šedobílá. 

Výpln� otvor� 

Stávající kovové výpln� otvor� budou nahrazeny novými d�ev�nými. Okenní výpln� jsou 

navrženy jako d�ev�ná euro okna otvíravá s �len�ním. Okna budou opat�ena žaluziemi. 
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Budou zasklena izola�ním dvojsklem se sou�initelem prostupu tepla 1,0 W/m2K. Vstupní 

dve�e budou d�ev�né �áste�n� prosklené s nadsv�tlíkem. Vnit�ní dve�e budou taktéž 

d�ev�né. Ve dve�ích nejsou osazeny prahy, z d�vodu bezbariérového p�ístupu objektu. 

Všechny výpln� otvor� musí spl�ovat požadované technické parametry na bezpe�nost. 

Podlahy 

V rekonstruované �ásti budou odstran�ny stávající podlahy a provede se izolace proti 

vlhkosti a tepelná izolace pomocí extrudovaného polystyrenu. Podlaha v sálech je 

navrhnuta jako d�ev�ná vlysová parketová. V ostatních místnostech je navržena keramická 

dlažba. Ve vstupních a komunika�ních prostorech je navržena protiskluzová keramická 

dlažba. 

Klempí�ské práce 

Objekt bude opat�en m�d�nými okapy a deš
ovými svody. Venkovní parapety u oken 

budou taktéž m�d�né. 

 

SÝPKA 

Objekt sýpky bude rekonstruován.  

Základové konstrukce 

Rekonstrukce se nedotkne základových konstrukcí. Stávající základy jsou vyhovující. 

Hydroizolace 

Bude provedeno pod�ezání základových konstrukcí u rekonstruované �ásti a opat�í se 

hydroizolací. Tímto bude celý objekt odizolován od zemní vlhkosti a bude tímto opat�ením 

i zabrán�no vnikání radonu do objektu. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosné obvodové zdivo je smíšené z cihel a kamene. Tlouš
ka zdiva se v jednotlivých 

�ástech objektu liší. U nosných konstrukcí se provedou opravy trhlin ve zdivu. Dojde 

k zazd�ní nežádoucích otvor� a výklenk� ve zdivu. Jako materiál budou použity cihly plné 

pálené. 
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Svislé nenosné konstrukce 

Stávající p�í�ky, které nevyhovují návrhu, budou vybourány. Konstrukce nových p�í�ek 

v 1. NP a 1. PP je navržena z p�í�kovek Porotherm P+D. V druhém a t�etím nadzemním 

podlaží jsou p�í�ky navrženy jako sádrovláknité s nosnou kovovou konstrukcí. Prostor 

nosné konstrukce bude vypln�n zvukov� izola�ním materiálem z minerální vlny. P�í�ka 

v prostoru knihovny je navržena jako prosklená st�na z bezpe�nostního skla. Tlouš
ka 

p�í�ek je odlišná, závisí to na jejím daném ú�elu. 

Vodorovné konstrukce 

V 1. NP a 1. PP se nacházejí p�evážn� klenbené stropní konstrukce. Pouze v jednom 

prostoru se nachází stropní konstrukce tvo�ená ocelovými nosníky s d�ev�nými deskami. 

Tento strop bude demontován a na jeho míst� bude zbudován nový d�ev�ný trámový strop. 

V konstrukci bude vynechán prostor pro schodišt�. V 2. NP a 3. NP jsou stávající stropní 

konstrukce trámové. Bude provedeno statické posouzení t�chto trám� a nevyhovující 

porušené budou nahrazeny novými. Strop v druhém nadzemním podlaží bude zakryt 

zvukov� izola�ním sádrokartonovým podhledem. Ve t�etím nadzemním podlaží z�stanou 

trámy p�iznané. Ve stropních konstrukcích budou zbudovány otvory pro schodišt�. Nad 

vstupy do objektu a u výtahu jsou navrženy nerezové prosklené markýzy uchycené pomocí 

ocelových táhel na fasád�. 

St�ešní konstrukce 

Stávající stav st�ešní konstrukce je na více místech ve velmi špatném stavu, proto bude 

provedena kompletní náhrada krovu. Bude zachována stávající stolice. V p�ípad�, že 

n�které �ásti stávajícího krovu, budou ve velmi dobrém stavu, mohou být použity jako 

sou�ást nové konstrukce. Krov bude zateplen minerální tepelnou izolací o tlouš
ce 200 

mm. Rovn�ž bude provedena náhrada stávající krytiny za novou pálenou st�ešní krytinu 

tzv. bobrovku. Ve st�eše budou nahrazeny stávající plechové st�ílny a bude obnovena jedna 

chyb�jící. St�ílny budou m�d�né, jejich tvar bude zachován. Provede se kompletní náhrada 

zast�ešení nad rizalitem a venkovním schodišt�m se zachováním p�vodního tvaru. 

Schodišt� 

Schodišt� ve druhém a t�etím nadzemním podlaží a taktéž schodišt�, které spojuje 1. PP 

s 1. NP budou �ešena jako schodnicová. Celá konstrukce bude d�ev�ná a stupn� budou 
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z dobového masivu. Bude provedena rekonstrukce stávajícího venkovního schodišt�, které 

je jedinou spojnicí mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Stupn� jsou navrženy 

z pískovce. Schodišt� bude opat�eno d�ev�nými madly po obou stranách. Rovn�ž je 

navržena kompletní rekonstrukce schodišt� vedoucího zven�í do podzemního podlaží. Zde 

budou stupn� rovn�ž z pískovce, ale zábradlí je navrženo z nerezu. Nov� bude zbudováno 

schodišt� venkovní schodišt� u vstupu pro zam�stnance. Stupn� jsou navrženy z pískovce a 

zábradlí z nerezu. 

Úpravy povrch� 

Stávající omítky uvnit� i z vn�jší strany objektu budou odstran�ny. Pro vnit�ní prostory 

jsou navrženy omítky jako vápenné štukové. V hygienických prostorách jsou navrženy 

keramické obklady st�n do výše 2 metr�. St�ny budou vymalovány na bílo. 

Fasáda je rovn�ž navržena jako vápenná štuková. Barva fasády je navržena jako 

šedobílá. 

Podlahy 

Budou odstran�ny veškeré stávající podlahy. V prostorách 1. PP a 1. NP, kde je konstrukce 

podlahy ve styku se zeminou se provede izolace proti vlhkosti a tepelná izolace pomocí 

extrudovaného polystyrenu. Podlahy budou srovnány do jednotlivých výškových rovin. 

Podlaha v prostorách vinárny je navržena jako cihelná dlažba. Ta je taktéž navržena 

v prostorách restaurace a hlavního vstupu. Ve všech ostatních místnostech je navržena 

keramická dlažba. Ve druhém nadzemním podlaží jsou navrženy podlahy fošnové, pouze 

v hygienických prostorách bude podlaha z keramické dlažby. V 3. NP budou veškeré 

podlahy d�ev�né fošnové. Podlaha v prostorách krovu bude rovn�ž navržena fošnová. Nad 

prostorem galerie m�že být navržena podlaha prosklená, tak aby se otev�el pohled na 

konstrukci krovu. 

Výpln� otvor� 

Stávající výpln� otvor� budou nahrazeny novými d�ev�nými. Okenní výpln� jsou navrženy 

jako d�ev�ná euro okna sklopná s �len�ním (možnost zachování vn�jších kovových oken 

s �len�ním, které budou dopln�ny vnit�ním d�ev�ným okenním k�ídlem. Budou zasklena 

izola�ním dvojsklem se sou�initelem prostupu tepla 1,0 W/m2K. Vstupní dve�e budou 

d�ev�né �áste�n� prosklené s nadsv�tlíkem. Vnit�ní dve�e budou taktéž d�ev�né. Ve 
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dve�ích nebudou osazeny prahy, z d�vodu bezbariérového p�ístupu objektu. Všechny 

výpln� otvor� musí spl�ovat požadované technické parametry na bezpe�nost. 

Výtah 

V objektu je navržen elektrický trak�ní výtah bez strojovny Schindler 3300. Výtahová 

šachta je umíst�na do rizalitu (výkres �. 17). Kabina výtahu spl�uje požadavky na p�epravu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Konstrukce kolem výtahové šachty je z 

ocelových válcovaných profil�. 

Klempí�ské práce 

Objekt bude opat�en m�d�nými okapy a deš
ovými svody. Venkovní parapety u oken 

budou taktéž m�d�né. 

 

e) Zd�vodn�ní navrženého �ešení stavby z hlediska dodržení p�íslušných obecných 

požadavk� na výstavbu 

Objekt je navržen dle obecných požadavk� na výstavbu. Je v souladu s vyhláškou �. 

268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou �. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Rovn�ž 

jsou dodrženy podmínky stanovené Národním památkovým ústavem v Brn�. [24] 

 

f) U zm�n stávajících staveb údaje o jejich sou�asném stavu; záv�ry stavebn� 

technického pr�zkumu, p�ípadn� stavebn� historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

V sou�asné dob� je území bez využití a chátrá. Je ve vlastnictví soukromého majitele. 

Sou�ástí �ešeného území jsou 4 objekty (objekt �. 1, objekt �. 2, sýpka, Objekt kancelá�í 

s pálenicí). Objekt �. 2 je již v havarijním stavu.  

Sýpka je �ty�podlažní objekt obdélníkového p�dorysu. Skládá se z 3 nadzemních 

podlaží a jedno podzemního podlaží. Zdivo st�n je smíšené z kamene a pálených cihel, 

jehož tlouš
ka je odstup�ována v jednotlivých podlažích. Omítka je z velké �ásti opadaná. 

Stropní konstrukce jsou klenbené a d�ev�né trámové. Objekt je zast�ešen polovalbovou 
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st�ešní konstrukcí. Na objektu jsou zjevné trhliny a st�ešní konstrukce je siln� narušena. 

Okna jsou kovová s �len�ním. 

Objekt �. 1 je jednopodlažní, který je zast�ešen sedlovou st�echou. Nad st�echu 

vystupuje štít, dva komíny a jeden v�trací pr�duch. Na st�eše jsou umíst�ny dva viký�e. 

St�ešní krytina je z pálených tašek. Pod st�echou se nachází korunní �ímsa. Stropní 

konstrukce je tvo�ena valenými klenbami podep�enými litinovými sloupy. Zdivo smíšené 

z cihel a kamene. Omítka je z �ásti opadaná. Okna jsou kovová s �len�ním. 

Objekt �. 2 je jednopodlažní objekt ze smíšeného zdiva, který je zast�ešen sedlovou 

st�echou. Na st�eše je umíst�n jeden viký�. Nad rovinu st�echy vystupuje komín a v�trací 

pr�duch. St�echa pokrývá pouze polovinu objektu. Omítky jsou �áste�n� opadané. Okna 

jsou kovová s �len�ním.  

Objekt kancelá�í s pálenicí je jednopodlažní objekt. Nosnou konstrukci tvo�í 

smíšené obvodové zdivo a betonový strop. St�echa je sedlová s pálenou krytinou. Nad 

rovinu st�echy �ní dva komíny. 

 

6.3.2  Stanovení podmínek pro p�ípravu výstavby 

 

a) Údaje o provedených a navrhovaných pr�zkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Bylo provedeno kompletní zam��ení stávajícího stavu �ešeného území v�etn� objekt�. Již 

d�íve byl zpracován stavebn� historický pr�zkum pro objekt sýpky. Není vyžadován 

geologický a hydrogeologický pr�zkum pozemku. Je nutné provedení statického posouzení 

n�kterých nosných �ástí objektu. 

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán�ných území dot�ených výstavbou 

se zvláštním z�etelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách a s uvedením zp�sobu jejich ochrany 

�ástí �ešeného území prochází vodovodní, kanaliza�ní, plynovodní podzemní vedení a také 

nadzemní vedení NN elektrické energie. Ochranné pásmo vodovodní a kanaliza�ní sít� je 

stanoveno na 1,5 m od vn�jšího líce st�ny potrubí na ob� dv� strany. Ochranné pásmo 
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plynovodního potrubí je 1 m od vn�jšího líce st�ny potrubí na ob� dv� strany. Ochranné 

pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení, která �iní od 

krajního vodi�e vedení na ob� jeho strany 1 m. 

V �ešeném území se nachází památkov� chrán�ný objekt sýpky, který byl v roce 1994 

prohlášen za nemovitou kulturní památku. Musí být tedy dodržena veškerá ustanovení 

daná zákonem �. 20/1987 Sb. o státní památkové pé�i.  

 

c) Uvedení požadavk� na asanace, bourací práce a kácení porost� 

V �ešeném území dojde k odstran�ní stávajícího objektu �. 2, který je v havarijním stavu a 

objekt kancelá�í s pálenicí. Bude provedena také demolice d�ev�ného p�íst�ešku, 

p�ilepeného k objektu sýpky, p�íst�ešku p�ipojeného k objektu �. 1 a taktéž bude odstran�n 

p�íst�ešek se schodišt�m na východní stran� fasády sýpky. V prostoru dvora se nacházejí 

dv� žumpy, ty budou odstran�ny a zasypány zeminou. Vstupní brána a betonoví chodník 

bude také zdemolována.  

 U stávajícího objektu �. 1 dojde k odstran�ní všech p�í�ek, rozd�lujících tento 

prostor, výplní otvor� a podlah. V obvodové nosné st�n� budou vybourány otvory pro 

okna a dve�e. Ve st�ešní konstrukci budou odstran�ny poškozené �ásti krovu, stávající 

komíny, v�trací pr�duch a poškozený štít. 

 V objektu sýpky budou odstran�ny n�které stávající p�í�ky, výpln� otvor�, vnit�ní 

schodišt�, komíny. Budou vybourány otvory pro okenní i dve�ní výpln�. Stávající podlahy 

budou rovn�ž vybourány a v n�kterých místech dojde k jejich snížení a srovnání do stejné 

výškové úrovn�. Konstrukce zast�ešení budou odstran�ny úpln�.  

 V �ešeném území budou vykáceny veškeré ke�e, které toto území zar�stají. 

  

d) Požadavky na zábory zem�d�lského p�dního fondu a pozemk� ur�ených k pln�ní 

funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory do�asné nebo 

trvalé 

Nejsou stanoveny požadavky na zábory zem�d�lského p�dního fondu ani pozemk� 

k pln�ní funkcí lesa. 
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e) Uvedení územn� technických podmínek dot�eného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek p�íjezd� na stavební pozemek, p�ípadných p�eložek 

inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodn�ní 

stavebního pozemku 

P�íjezd na stavbu bude umožn�n po komunikaci vedoucí z ulice kostelní. Vnitro staveništní 

komunikace budou �ešeny pomocí betonových panel�. Nedojde k žádným p�eložkám 

inženýrských sítí. P�ísun vody a elektrické energie na staveništ� bude zajišt�n nov� 

z�ízenými p�ípojkami, které budou napojeny na stávající vedení inženýrských sítí. 

 

f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na p�ísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Plocha p�ed objekty bude srovnána do roviny, tak aby bylo možné vytvo�ení prostoru 

nám�stí. V ploše nám�stí se nacházejí travnaté plochy, do kterých budou osazeny stromy a 

ke�e. Plochy nacházející se na vn�jší stran� objekt� budou zatravn�ny. 

 

6.3.3 Základní údaje o provozu, pop�ípad� výrobním programu a technologii 

 

a) Popis navrhovaného provozu, pop�ípad� výrobního programu 

Navrhované nové využití nevyžaduje požadavky na technologické a výrobní programy. 

  

b) P�edpokládané kapacity provozu a výroby 

Kulturní d�m je kapacitn� navržen pro 300 osob. Bude užíván nárazov�.  V objektu sýpky 

je restaurace navržena pro 39 osob, vinárna pro 28 osob. Konferen�ní sál je kapacitn� 

navržen pro 70 osob. Galerie má plochu 133,07 m2. Parkovišt� má kapacitu 14 stání. 

 

c) Návrh �ešení dopravy v klidu 

Je navrženo parkovišt� o celkovém po�tu 14 parkovacích stání, z toho je jedno stání ur�eno 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výpo�et pot�eby parkovacích stání 

je uveden v p�íloze �. 5. 
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d) 	ešení likvidace odpad� nebo jejich využití (recyklace apod.), �ešení likvidace 

splaškových a deš�ových vod 

Provozem stavby bude produkován pouze komunální odpad, který bude ukládán do 

kontejner� a pomocí technických služeb pravideln� vyvážen na skládku komunálního 

odpadu. 

 Splaškové odpadní vody z objekt� a �ást deš
ových vod budou odvád�ny do 

jednotné stávající kanaliza�ní sít�. V�tšina deš
ových odpadních vod bude potrubím 

svedena do suchého p�íkopu, bývalého mlýnského náhonu, který se nachází p�ed �ešeným 

územím. Takto svedené vody se rozprost�ou v ploše p�íkopu a vsáknou do podloží.  

 

e) 	ešení ochrany ovzduší 

P�i provozu objekt� nedojde k produkci škodlivých látek a nedojde tak k zne�ist�ní 

ovzduší. 

 

f) 	ešení ochrany proti hluku 

P�i provozu objekt� nedojde ke vznikání hluku a okolí jím tedy nebude negativn� 

ovlivn�no. 

 

g) 	ešení ochrany stavby p�ed vniknutím nepovolaných osob 

�ešené území bude v pr�b�hu provád�ní prací ohrani�eno plotem. Objekty budou rovn�ž 

zabezpe�eny proti vniknutí nepovolaných osob, p�edevším v dob� bouracích prací. 

 

6.3.4 Zásady zajišt�ní požární ochrany stavby 

Pro dodržení všech požadavk�, bude stavba posouzena z hlediska požární ochrany. 

V objektu kulturního domu jsou navrženy dva únikové východu v sálech. Ob� stavby 

budou vybaveny požárn� bezpe�nostní technikou. Jako zdroj požární vody je v ploše 

nám�stí navržen podzemní hydrant. P�ístup hasi�ské techniky k objekt�m v p�ípad� požáru 

je zajišt�n. 
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6.3.5 Zajišt�ní bezpe�nosti provozu stavby p�i jejím užívání 

P�i rekonstrukci budou použity jen nezávadné atestované materiály, které nebudou mít vliv 

na životní prost�edí a zdraví lidí. P�i užívání budou dodržovány veškeré bezpe�nostní 

p�edpisy.  

 

6.3.6 Návrh �ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Návrh stavby je v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

 Objekt kulturního domu je �ešen zcela bezbariérov�. V objektu sýpky je p�ístupná 

�ást 1. NP a veškeré prostory 2. NP a 3. NP. Ty jsou p�ístupné pomocí nov� zbudovaného 

výtahu. Klec výtahu vyhovuje požadavk�m na minimální rozm�ry 1100 x 1400 mm. Ší�ka 

vstup� je minimáln� 900 mm. P�ed vstupem do objekt� výtahu je zajišt�na minimální 

manipula�ní plocha1500 x 1500 mm. Všechny chodby mají minimální ší�ku 1500 mm. 

V hygienických prostorách je vždy umíst�na alespo� jedna záchodová kabina umož�ující 

p�ístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na parkovišti je vyhrazeno pro 

tyto osoby jedno parkovací stání. 

 

6.3.7 Popis vlivu stavby na životní prost�edí a ochranu zvláštních zájm� 

 

a) �ešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost�edí, 

pop�ípad� provedení opat�ení k odstran�ní nebo minimalizaci negativních ú�ink� 

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob a životní prost�edí. 

 

b) �ešení ochrany p�írody a krajiny nebo vodních zdroj� a lé�ebných pramen� 

V pr�b�hu realizace a užívání stavby nedojde k žádným zásah�m do p�írody a krajiny a 

nejsou tedy nutná opat�ení na jejich ochranu. 
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c) návrh ochranných a bezpe�nostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Stavba svým charakterem nevyvolá pot�ebu návrhu ochranných a bezpe�nostních pásem. 

 

6.3.8 Návrh �ešení ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

�ešené území nebude ovlivn�no negativními ú�inky vn�jšího prost�edí. 
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7. SHRNUTÍ INVESTI�NÍCH NÁKLAD� STAVBY 

 
7.1 Propo�et celkové ceny stavby 
 

Ceny pot�ebné pro výpo�et jsou brány z dokumentu „Pr�m�rné ceny dopravní a 

technické infrastruktury“, aktualizovaného pro rok 2011. Dokument je dostupný na 

serveru <http://www.uur.cz>. Jako další podklad pro tvorbu propo�tu byl použit 

dokument „Cenové ukazatele pro rok 2011“, který je dostupný na 

<http://www.stavebnistandarby.cz>. 

 
 

Druh práce M�rná 
jednotka Množství m.j. Cena za m.j. v 

K� 
Cena celkem 

v K� 

Demolice  m3 5 884  750 4 413 000 

Rekonstrukce obj. �. 1 m3 3 553 2667 9 476 000 

Rekonstrukce sýpky m3 6 380 3022 19 280 000 

P�ístavba objektu �. 1 m3 2234 4445 9 930 000 

Výtah ks 1 1 000 000 1 000 000 
Dlážd�ná plocha 

z kamenných kostek m2 1 172 2 901 3 401 000 

Komunikace asfaltová m2 330 791 261 000  

Parkovišt� m2 183 2 455 449 000 

Vodovod m 59 5 000 295 000 

Hydrant podzemní ks 1 6 000 6 000 

Plynovod m 45 960 43 000 

Splašková kanalizace m 164 3 800 623 000 

Kanaliza�ní šachta ks 3 22 000 66 000 

Deš
ová kanalizace m 265 3 800 1 007 000 

Deš
ová vpus
 ks 4 19 000 76 000 

Elektrické vedení m 124 1 200 149 000 

Úpravy zelen�    70 000 

Mobiliá�    161 000 

Celkem bez DPH 50 706 000 
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8. ZÁV�R 
 

Úkolem mé diplomové práce bylo navrhnout nové využití (rekonstrukci) areálu statku 

v obci Louka. Sou�ástí byl jak samotný návrh nových funkcí objekt�, které se v �ešeném 

území nacházely, tak i vy�ešení p�ilehlých prostor mezi budovami, ale i kolem nich. Dále 

bylo nutné vy�ešit místa pro parkování, napojení stavby na dopravní a technickou 

infrastrukturu, a zpracování propo�tu stavby.  

V první variant�, která je vybrána pro detailní propracování, je využit tento areál 

tak, aby vyhovoval sou�asným pot�ebám obce. Proto je zde navržen kulturní d�m, který 

v obci chybí, a do objektu sýpky je umíst�na restaurace s vinárnou, obecní knihovna, 

konferen�ní sál a galerie. Prostor p�ed t�mito objekty je vy�ešen jako nám�stí a je p�ipojen 

ke zbývající �ásti obce. 

V druhé variant� je �ešené území navrženo tak, aby sloužilo pro podnikatelský 

zám�r soukromé osoby. Zde je areál uzav�en od okolních prostor. Nachází se v n�m objekt, 

ve kterém jsou navrženy ubytovací kapacity pro návšt�vníky a wellness. Objekt sýpky je 

�ešen podobn� pouze s výjimkou, že v n�m není umíst�na obecní knihovna a prostor 

restaurace je zcela odd�len od tentokrát vinného sklepa. 

Tyto návrhy jsou vhodným �ešením pro tento, v sou�asné dob� nevyužívaný areál a 

jejich realizací by došlo ke zlepšení životních podmínek v obci. Zamezilo by se tak 

dalšímu chátrání t�chto budov. Negativem ale ovšem je, že tyto návrhy je z hlediska 

finan�ní náro�nosti mimo reálný dosah tak malé obce jako je Louka, proto by bylo nutné 

zajistit finan�ní podporu od státu nebo evropské unie. 

Doufám, že tato práce bude p�ínosem pro danou obec a bude alespo� p�inejmenším 

sloužit jako podklad p�i budoucím hledání nového využití tohoto areálu. 

S p�ínosem této práce pro m� samotného jsem velmi spokojen, protože jsem mohl 

zúro�it nabyté v�domosti a mohl jsem ukázat své tv�r�í schopnosti. 
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P	íloha �. 1 – Územní plán 

 

 
 

Legenda územního plánu 
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P	íloha �. 2 – Zákres do katastrální mapy 
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P	íloha �. 3 – Návrh DN vodovodní p	ípojky 
Výpo�tový pr
tok vodovodu dle �SN 75 5455 

 

KULTURÍ D�M: 

Po�et Výtoková armatura DN
Jmenovitý 

výtok vody 
qi [l/s] 

Požadovaný 
p	etlak vody Pi 

[Mpa] 

Sou�initel 
sou�asnosti 

odb�ru vody 
[�i] 

1 Výtokový ventil 15 0,2 0,05  
13 Nádržkový splachova� 15 0,1 0,05 0,3 

3 Pisoár 15 0,1 0,05 0,3 

12 Mísící baterie 
umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8 

2 Mísící baterie d�ezová 15 0,2 0,05 0,3 

1 Požární hydrant 80 4,5 0,2  

Qd = � qi
2 * ni = 4,58  l/s 

 

OBJEKT SÝPKY: 

Po�et Výtoková armatura DN
Jmenovitý 

výtok vody 
qi [l/s] 

Požadovaný 
p	etlak vody Pi 

[Mpa] 

Sou�initel 
sou�asnosti 

odb�ru vody 
[�i] 

1 Výtokový ventil 15 0,2 0,05  
11 Nádržkový splachova� 15 0,1 0,05 0,3 

4 Pisoár 15 0,1 0,05 0,3 

12 Mísící baterie 
umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8 

6 Mísící baterie d�ezová 15 0,2 0,05 0,3 

1 Mísící baterie 
sprchová 15 0,2 0,05 1 

Qd = � qi
2 * ni = 0,97  l/s 



�

 

NÁVRH DN VODOVODNÍ P�ÍPOJKY: 

1) Úsek od napojení od stávajícího vedení po kulturní d
m 

 

D = 2 * (Q/�) 

 

D………pr�m�r potrubí 

Q………výpo�tový pr�tok vnit�ního vodovodu 

 

 

D = 2 * (Q/�) = 2 *  (0,00555 / 3,14) = 0,0841 m 

 

Navrhuji vodovodní p	ípojku DN 90. 

 

2) Úsek od napojení na p	ípojku po sýpku 

 

D = 2 * (Q/�) 

 

D………pr�m�r potrubí 

Q………výpo�tový pr�tok vnit�ního vodovodu 

 

 

D = 2 * (Q/�) = 2 *  (0,00097 / 3,14) = 0,0351 m 

 

Navrhuji vodovodní p	ípojku DN 40. 
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P	íloha �. 4 – Návrh DN kanaliza�ní p	ípojky 
 

Výpo�et množství deš�ových vod dle �SN 75 6101  
 

Množství deš
ových odpadní vody ze st�echy: 

 

Qmax,d  = � * qs  * Ss   [ l/s ] 
 
qs. . . . intenzita sm�rodatného dešt�  [ l/ s*m2] 
Ss. . . . plocha povodí ur�itého úseku stoky [ m2 ] 
�. . . . sou�initel odtoku vody z odvod�ované plochy 

 

 

Rozd�lení kanaliza�ního potrubí na úseky: 
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Úsek 1: 
Qmax,d,1 = � * qs * S = 1 * 0,03 * (100,85 + 165,23) = 7,98 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 2: 
Qmax,d,2 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 165,23 = 4,93 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 3: 
Qmax,d,3 = Qmax,d,2 + Qmax,d,1 =7,98 + 4,93 = 12,91 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 4: 
Qmax,d,4 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 165,23 = 4,93 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 5: 
Qmax,d,5 = � * qs * S = 0,8 * 0,03 * 370,5 = 8,89 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 6: 
Qmax,d,6 = Qmax,d,4 + Qmax,d,5 = 4,93 + 8,89 = 13,82 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 7: 
Qmax,d,7 = Qmax,d,6 + Qmax,d,3 = 13,82 + 12,91 = 26,73 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 200 
 
Úsek 8: 
Qmax,d,8 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 100,85 = 3,03 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 9: 
Qmax,d,9 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 138 = 4,14  [l/s] 
NAVRŽENO…DN 125 
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Úsek 10: 
Qmax,d,10 = Qmax,d,9 + Qmax,d,8 = 2,07+ 3,03 = 5,1 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 11: 
Qmax,d,11 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 94,48 = 2,83 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 12: 
Qmax,d,12 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 8 = 0,24 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 100 
 
Úsek 13: 
Qmax,d,13 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 69 = 2,07 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 14: 
Qmax,d,14 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 130 = 3,9 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 15: 
Qmax,d,15 = Qmax,d,13 + Qmax,d,14 = 2,07+ 3,9 = 5,97 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 16: 
Qmax,d,16 = Qmax,d,10 + Qmax,d,11  + Qmax,d,12 + Qmax,d,15 + (� * qs * S) = 5,1 + 2,83 + 0,24 
+5,97 + (0,8 * 0,03 * 180) = 18,46 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 200 
 
Úsek 17: 
Qmax,d,17 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 18= 0,54 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 100 
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Úsek 18: 
Qmax,d,18 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 102,37= 3,07 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 19: 
Qmax,d,19 = Qmax,d,16 + Qmax,d,17  + Qmax,d,18 + (� * qs * S) = 18,46 + 0,54 + 3,07 + (0,8 * 
0,03 * 406) = 31,81 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 225 
 
Úsek 20: 
Qmax,d,20 = Qmax,d,19 + (� * qs * S) = 31,81 + (0,8 * 0,03 * 304) = 39,11[l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 225 
 
 
 
Výpo�et množství splaškových vod dle �SN 75 6101 
 
Úsek 21: 
Qmax,s,21 = Qd * 2 = 0,41 * 2 = 0,82 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 22: 
Qmax,s,22 = Qd * 2 = 0,1* 2 = 0,2 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 23: 
Qmax,s,23 = Qmax,s,22 + Qmax,s,21  = 0,82 + 0,2 = 1,02 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 24: 
Qmax,s,24 = Qd * 2 = 0,73* 2 = 1,46 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
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Úsek 25: 
Qmax,s,25 = Qmax,s,23 + Qmax,s,24  = 1,46 + 1,02 = 2,48 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 26: 
Qmax,s,26 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 94,51 = 2,84 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 27: 
Qmax,s,27 = Qd * 2 = 0,54 * 2 = 1,08 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 28: 
Qmax,s,28 = Qmax,s,27 + Qmax,s,26  = 1,08 + 2,84 = 3,92  [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 29: 
Qmax,s,29 = Qd * 2 = 0,6 * 2 = 1,2  [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 30: 
Qmax,s,30 = Qmax,s,28 + Qmax,s,29  = 3,92 + 1,2 = 5,12  [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 31: 
Qmax,s,31 = � * qs * S = 1 * 0,03 * 94,51 = 2,84 [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 125 
 
Úsek 32: 
Qmax,s,32 = Qmax,s,31 + Qmax,s,30 = 2,84 + 5,12 = 7,96  [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
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Úsek 33: 
Qmax,s,29 = Qd * 2 = 0,47 * 2 = 0,94[l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
 
Úsek 34: 
Qmax,s,34 = Qmax,s,32+ Qmax,s,33 = 7,96 + 0,94 = 8,90  [l/s] 
 
NAVRŽENO…DN 150 
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P	íloha �. 5 – Výpo�et celkového po�tu stání  
 

Vzorec podle �SN 73 6110 : 

N = Oo * Ka  + Po * Ka * Kp 

 

N………celkový po�et stání pro posuzovanou stavbu 

Oo……..základní po�et odstavných stání p�i stupni automobilizace 400 vozidel/1000                                  

           obyvatel (1:2,5) (Tab. 1) 

Po……...základní po�et parkovacích stání (1:2,5) (Tab. 1) 

Ka……..sou�initel vlivu stupn� automobilizace (Tab. 2) 

Kp……..sou�initel redukce po�tu stání ur�ený sloupcem charakteru území A, B, C (Tab. 3)  

podle tabulky 4 (vliv polohy posuzovaní stavby/území v obci) a �ádkem stupn� 

úrovn� dostupnosti podle tabulky  5. 
 

Po�et odstavných stání Oo: 

Je pot�eba celkem 0 odstavných stání. 

 

Po�et parkovacích stání Po: 

- Kulturní d�m   100,00 m2  12,50 stání 

- Restaurace + vinárna   81,25 m2  10,16 stání 

- Konferen�ní sál  97,21 m2  6,48 stání 

- Galerie     131,00 m2  2,62 stání 

- Knihovna   57,73 m2  2,88 stání 

Celkem        34,64 stání 

 

Tab.  Doporu�ené základní ukazatele výhledového po�tu odstavných a parkovacích stání 
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Sou�initel vlivu stupn� automobilizace Ka = 1 

 

Tab.  Sou�initel vlivu stupn� automobilizace 

 
 

Sou�initel redukce po�tu stání Kp = 0,25  

– stavby v centru obce, v historickém jádru, v památkové rezervaci, velmi dobrá 

kvalita obsluhy území ve�ejnou dopravou 

– Stupe� úrovn� dostupnosti 4 

 

Tab.  Sou�initel redukce po�tu stání 

 
 

Tab.  Charakter území 
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Tab.  Dostupnost území 

 
 

Výpo�et: 

N = Oo * Ka + Po * Ka * Kp = 0 * 0,84 + 34,84 * 0,84* 1 = 29,01  � 29 stání 

 

Navržený po�et 14 parkovacích míst neodpovídá výpo�tu. Jde ale p	edpokládat, 

nepravidelné využívání všech navržených prostor, tudíž nebude vždy pot	eba 

tolika parkovacích míst a v p	ípad� pot	eby je možné využít p	ilehlé stávající 

parkovišt� p	ed obecním ú	adem. 
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P�ILEHLÉ PARKOVIŠT� 

�EŠENÉ ÚZEMÍ 
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Pod�kování 

 

 D�kuji všem, kte�í mi v�novali sv�j �as p�i konzultacích a vždy m� navedli na 

tu správnou cestu. P�edevším pak Ing.arch Han� Paclové, Ph.D. za veškerý �as, pomoc 

a trp�livost, kterou se mnou m�la. 

 Nem�l bych však zapomínat také na své nejbližší, kte�í to se mnou museli 

vydržet v dob�, kdy se tato práce rodila na sv�t. 

Bc. Josef Hlah�lek 


